Höganäs 2014-08-08
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Rekommendationsbrev för Magnus Sunesson, golfkonsult.
!

Såsom nybliven ordförande i Höganäs Golfklubb och med ett uppdrag att
utveckla såväl klubb som bana, valde jag att kontakta Magnus Sunesson.
Jag har sett hur han utvecklat och förbättrat såväl Rya som Värpinge. Ett
mycket väl utfört arbete som går helt i linje med vad vi på Höganäs vill med
vår bana – bättre spelytor, bättre golfupplevelse och en tydlig profil på varje
hål. Vi har även målsättningen att minska klippytor (och därmed utsläpp)
samt att frigöra timmar för vår banpersonal.

!

Vi bjöd in Magnus för att inventera vår bana, detta skedde i samråd med mig
och vår green keeper Kalle Holmgren. Vi tittade på olika banor, gav och tog
om värderingar och visioner, samt att vi inspekterade noggrant banan.
En dag som gav oss oerhört mycket!

!

Två dagar senare hade vi en del skriftliga förslag från Magnus, som vi vid
nästa besiktning fick ”se på plats”.
Både jag och vår green keeper, Kalle Holmgren, köpte allt till 100%.

!

Efter en banvandring med hela bankommittén där Magnus återigen gavs
möjlighet att förklara gavs grönt ljus till alla Magnus förslag.

!

Det har nu gått några veckor sedan Magnus senaste besök och vi har
avverkat några träd som stod illa till, vi har stammat upp några andra träd,
vi har fått större tees och trevligare greenområden, vi har justerat klipplinjer
och ändrat klipphöjder. Medlemmarnas reaktioner har inte låtit vänta på sig,
alla är positiva. Vi fick tyvärr avverka en ek, vilket det har varit viss kritik
för, men hålet som den stod på har blivit mycket bättre. Eken var idag ett
litet problem, om 10 år hade den varit ett jätteproblem.
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Banpersonalen har också fått en annan syn på hur en golfbana kan skötas
och de är glada för att ha fått den kunskapen. Vår green keeper har vuxit
rejält i sin roll på mycket kort tid, här har Magnus varit ett fantastiskt bra
bollplank!
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Jag vill ge Magnus de bästa vitsord och kan varmt rekommendera honom att
utveckla er golfbana.
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Walle Danewid
Ordförande Höganäs Golfklubb
0709 550338
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